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APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CON-
SUMO. DÍVIDA PERANTE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RE-
CONHECIMENTO JUDICIAL DA INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.
ACORDO  CELEBRADO  ENTRE  AS  PARTES.  DÍVIDA  ADIM-
PLIDA. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO NOME DO AUTOR NOS
CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO.  COMPROVAÇÃO
DA SITUAÇÃO PREJUDICIAL.  DANOS MORAIS E MATERI-
AIS.  OCORRÊNCIA.  PROCEDÊNCIA  DO  PEDIDO.
IRRESIGNAÇÃO.  EXCLUSÃO  DA  INDENIZAÇÃO
EXTRAPATRIMONIAL  E  MATERIAL.  IMPOSSIBILIDADE.
REDUÇÃO  DO  QUANTUM.  FIXAÇÃO  RAZOÁVEL
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. PRECEDENTES DESTA COR-
TE E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESPROVIMEN-
TO DO RECURSO APELATÓRIO.

- Cabe ao credor, após a quitação do débito que deu ensejo ao registro ne-
gativo do devedor, operar a baixa da restrição, sob pena de gerar danos
indenizáveis à parte contrária.

- O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que, nos ca-
sos de indevida inclusão e permanência do inadimplente em órgão de
proteção ao crédito, o dano moral é presumido, ou seja, não há necessida-
de prova da repercussão dos seus efeitos, bastando o ofendido provar que
a inserção/manutenção procedeu-se de forma irregular para gerar efeitos
indenizatórios, o que restou comprovado na hipótese em comento.

- Segundo o entendimento jurisprudencial, a inscrição indevida do nome
do consumidor em órgão de restrição ao crédito caracteriza, por si só, o
dano moral, cuja ocorrência prescinde de comprovação, uma vez que de-
corre do próprio fato, operando-se in re ipsa.

- O lançamento indevido na SERASA provoca naturalmente agravos à
honra do atingido e prejuízo à sua pessoa, de forma que é imputável a in-
denização por danos morais daí decorrente. 
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- Na fixação do dano moral, devem ser relevados os critérios pedagógicos vis-
lumbrados pelo legislador ao criar o instituto. 

 - A indenização deverá ser fixada de forma equitativa, evitando-se enriqueci-
mento sem causa de uma parte, e em valor suficiente para outra, a título de ca-
ráter punitivo.

VISTOS, relatados e discutidos os autos acima referenciados.

ACORDA a Primeira Câmara Especializada Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da
Paraíba, à unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

RELATÓRIO

Lindomar Pereira Medeiros, devidamente qualificado nos autos, moveu  “Ação  de
Reparação por Danos Morais e Materiais”,  contra o Banco Santander Brasil S/A, igualmente
identificado,  alegando a suposta manutenção indevida do seu nome no cadastro de restrição ao
crédito, objetivando, ao final, a condenação do promovido ao ressarcimento  indenizatório por da-
nos morais e materiais.

Com o advento da sentença (fls. 79/84), o juízo a quo decidiu pela procedência, em
parte,  dos  pedidos,  condenando  o  demandado,  a  título  de  ofensa  psicológica,  no  valor  de  R$
8.000,00 (oito mil reais), bem como em danos materiais na quantia de R$ 2.215,14 (dois mil duzen-
tos e quinze reais e catorze centavos).

Às fls. 86/96, o Banco Santander Brasil S/A apelou, alegando, inicialmente, a preli-
minar de coisa julgada. No mérito, a inexistência de qualquer comportamento ilícito capaz de resul-
tar em prejuízo de ordem moral ao demandante, rechaçando, desta feita, a verba indenizatória apli-
cada.

Ao final, requer o provimento do recurso, no sentido de que seja julgado improce-
dente o pedido formulado na exordial, ou, caso haja entendimento diverso nesta Corte, pugna pela
minoração da verba ressarcitória.

Contrarrazões apresentadas e encartadas às fls. 126/133.

Instada a pronunciar-se, a Procuradoria de Justiça entendeu que não seria o caso de
ofertar parecer,  em virtude da ausência de interesse público na demanda, conforme cota de fls.
141/143.

É o relatório.

Desembargador José Ricardo Porto
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VOTO

PRELIMINAR - COISA JULGADA

Levantou o recorrente a preliminar de coisa julgada, haja vista o julgamento anterior
de processo junto ao 2º Juizado Especial Cível.

Tal tese não merece prosperar haja vista que apesar de apresentarem as mesmas par-
tes, o pedido e a causa de pedir das ações são distintos, a que ora se aprecia diz respeito à manuten-
ção indevida do nome do autor no SPC, bem como restituição do valor pago a exclusão e danos mo-
rais. Já na demanda que tramitou no 2º Juizado Especial Cível o pedido se ateve a indenização por
abalos psíquicos em razão de compra realizada com cartão de crédito furtado mesmo após a solici-
tação de bloqueio.

Dessa maneira, rejeito a questão prévia suscitada.

Mérito.

O cerne da questão gira em torno da manutenção do nome do demandante perante o
órgão de restrição ao crédito, mesmo após decisão judicial em que restou reconhecida como indevi-
da a negativação.

Prima facie, a título de melhor  esclarecimento dos fatos, transcrevo passagem da
sentença (fls. 79/84), prolatada pela Juíza de primeiro grau, haja vista a ilustre magistrada ter abor-
dado com percuciência o âmago da lide posta em juízo, conforme se observa abaixo:

“(…) Da análise dos autos, observa-se que o nome do autor fora
negativado  em decorrência  de  débitos  por  terceiros,  conforme
sentença imutável proferida pelo 2º. Juizado Especial da Capital.
Ocorre que, não obstante o trânsito em julgado, o nome do autor
permaneceu com a restrição, conforme se observa da consulta
cadastral de fls. 15, datada de 15/02/2013.
Verifica-se ainda dos autos que o autor, na tentativa de solucio-
nar o impasse, em 26/03/2013, procurou o Juizado Especial e so-
licitou que fosse expedido ofício ao SPC, pois precisava fechar o
financiamento perante a CEF (fl.11).
Não lhe restando outra alternativa, à data de 22/04/2013, o autor
efetuou o pagamento da dívida através de acordo, conforme se vê
do Recibo de Pagamento Avulso, às fls. 17.
Ora, a sentença prolatada no Juizado Especial deixa claro que o
banco negativou indevidamente o nome do autor  por comprar
efetuadas após o pedido de  cancelamento do cartão.  Contudo,
mesmo tendo sido inclusive condenado a pagar danos morais, o
promovido deixou a restrição cadastral pesar sobre o nome do
autor até 2013, quando somente foi levantada através de paga-
mento decorrente de acordo.
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Resta, pois, configurado o ato ilícito praticado pela instituição
demandada, cuja inércia fez com que o nome do autor permane-
cesse sob restrição por  tempo mais que razoável,  bem como o
obrigou a pagar a dívida sobre a qual não tinha qualquer respon-
sabilidade.
Ademais, frise-se que o banco, na sua defesa, não desconstituiu
o acordo documentalizado às fls. 17, nem sequer alegou que se
refira a outra dívida qualquer. Aliado a isso, o documento de 15
demonstra que o autor somente tinha uma dívida perante o San-
tander, de tal modo que o acordo de fls. 17 deve ser interpretado
como sendo a quitação do débito que originou a negativação de
fls. 15, e cuja exclusão deveria ter sido realizada pelo banco des-
de a finalização do processo tramitado perante o Juizado Especi-
al.” - fls. 81/82 -   Grifo nosso.

No caso concreto, vislumbro que houve desconsideração com o cliente, face a manu-
tenção indevida de dívida já quitada, conforme provas carreadas aos autos (fls. 10/19), sugerindo a
invocação da função dissuasória da responsabilidade civil. 

Diante desta situação, entendo que é aplicável ao caso presente  o caput do art. 14 do
referido diploma consumerista, que dispõe o seguinte:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente
da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem
como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua frui-
ção e riscos”. Grifo nosso.

O entendimento jurisprudencial é categórico no sentido de que, nos casos de  indevi-
da inclusão e permanência do inadimplente em órgão de proteção ao crédito, o dano moral é presu-
mido, ou seja, não há necessidade de prova da repercussão dos seus efeitos, bastando o ofendido
provar que a inserção/manutenção se procedeu de forma irregular para gerar efeitos indenizatórios,
o que restou comprovado na hipótese em comento.

Com efeito, vale registrar que, cabe ao credor, após a quitação do débito que deu en-
sejo ao registro negativo do devedor, operar a baixa da restrição, sob pena de gerar danos indenizá-
veis à parte contrária.

Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

Processual civil. Recurso Especial. Recurso manejado sob a égi-
de do CPC/73. Ação de indenização por dano morais. Inscrição
do nome do devedor em cadastro de inadimplentes. Recurso Es-
pecial representativo da controvérsia. Quitação da dívida. Solici-
tação de retificação do registro arquivado em banco de dados de
órgão de proteção ao crédito.  Incumbência do credor.  Decisão
recorrida em confronto com a jurisprudência desta corte. Majora-
ção da indenização por danos morais. Impossibilidade. Súmula nº
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7 do STJ. Recurso Especial não provido. (STJ; REsp 1.616.948;
Proc. 2016/0198267-2; SP; Corte Especial; Rel. Min. Moura Ri-
beiro; DJE 07/10/2016) Grifo nosso

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIO. INCLUSÃO
DO  NOME  DO  DEVEDOR  EM  CADASTRO  DE  INADIM-
PLENTE.  QUITAÇÃO  DA  DÍVIDA.  INAÇÃO  DO  CREDOR
PARA EXCLUSÃO. DANO MORAL PRESUMIDO. RECURSO
PARCIALMENTE  CONHECIDO  E,  NESTA  EXTENSÃO,
PROVIDO. 1. "Diante das regras previstas no Código de Defesa
do Consumidor, mesmo havendo regular inscrição do nome do
devedor em cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o inte-
gral pagamento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclu-
são do registro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a
contar do primeiro dia útil subsequente à completa disponibiliza-
ção  do numerário  necessário  à  quitação  do  débito  vencido  ".
(REsp 1424792/ba, Rel. Ministro luis felipe salomão, segunda se-
ção, julgado em 10/09/2014, dje 24/09/2014) 2. O dano moral de-
corrente da manutenção do nome do devedor no cadastro de ina-
dimplentes, após a quitação do débito,  pelo prazo superior a 5
(cinco) dias, caracteriza-se como presumido 3. Recurso Especial
parcialmente conhecido e,  nesta extensão, provido.  (STJ;  REsp
1.363.212; Proc. 2013/0011075-5; SP; Quarta Turma; Rel. Min.
Luis Felipe Salomão; DJE 18/05/2016)Grifo nosso

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPE-
CIAL. QUITAÇÃO DA DÍVIDA. SOLICITAÇÃO DE RETIFI-
CAÇÃO DO REGISTRO ARQUIVADO EM BANCO DE DA-
DOS  DE  ÓRGÃO  DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INCUM-
BÊNCIA DO CREDOR. PRAZO. À MÍNGUA DE DISCIPLINA
LEGAL,  SERÁ  SEMPRE  RAZOÁVEL  SE  EFETUADO  NO
PRAZO  DE 5  (CINCO)  DIAS  ÚTEIS,  A  CONTAR DO  DIA
ÚTIL SUBSEQUENTE À QUITAÇÃO DO DÉBITO. MATÉRIA
DECIDIDA SOB O RITO DO ART. 543 - C DO CPC DE 1973
(RESP  N.  1.424.792/BA,  DJE  24/09/2014)  VIOLAÇÃO  AOS
ARTS. 535 DO CPC DE 1973, E 1º-F, DA LEI N. 9.494/1997.
SÚMULA Nº 284/STF. REVISÃO DO QUANTUM INDENIZA-
TÓRIO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. A segunda seção desta corte su-
perior, no julgamento do Recurso Especial n. 1.424.792/ba, sob o
rito do art. 543 - C do CPC de 1973, firmou entendimento de que,
"diante das regras previstas no Código de Defesa do Consumi-
dor, mesmo havendo regular inscrição do nome do devedor em
cadastro de órgão de proteção ao crédito, após o integral paga-
mento da dívida, incumbe ao credor requerer a exclusão do re-
gistro desabonador, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do
primeiro dia útil subsequente à completa disponibilização do nu-
merário necessário à quitação do débito vencido ". 2. Assentando
a corte a quo, à luz das provas carreadas aos autos, que a empre-
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sa pública não providenciou a retirada do nome do devedor após
o pagamento da dívida, vindo a perdurar por cerca de 1 ano e 9
meses, a alteração dessas premissas demandaria o revolvimento
do conjunto fático-probatório dos autos,  insindicável  por força
do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. A falta de articulação de
argumentos jurídicos aptos a embasar a alegada violação dos arti-
gos 535, do código de processo civil  de 1973, e 1º-f,  da Lei n.
9.494/1997, caracteriza deficiência de fundamentação, o que im-
pede a exata compreensão da controvérsia e obsta seu conheci-
mento. Incidência da Súmula nº 284 do STF. 4. A revisão da inde-
nização por dano moral, em sede de Recurso Especial, apenas é
possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se
revelar  irrisório  ou  exorbitante.  Não  estando  configurada  uma
dessas hipóteses, não cabe examinar a justiça do valor fixado na
indenização, uma vez que tal análise demanda incursão à seara
fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula nº
7/STJ.  Precedentes.  5.  Agravo  regimental  não  provido.  (STJ;
AgRg-AREsp 803.743; Proc. 2015/0272782-1; PR; Quarta Turma;
Rel. Min. Luis Felipe Salomão; DJE 12/05/2016)  Grifo nosso.

Desse modo, não restam dúvidas quanto à necessidade de reparação pecuniária cor-
respondente ao constrangimento suportado pelo promovente.

As decisões deste Egrégio Tribunal seguem o mesmo posicionamento, conforme se
observa abaixo:

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS
DE  PROTEÇÃO  AO  CRÉDITO.  INADIMPLÊNCIA  INCONTRO-
VERSA. QUITAÇÃO DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA-
ÇÃO  INDEVIDA.  DANO  MORAL  CONFIGURADO.  PROCEDÊN-
CIA  DO  PEDIDO.  APELAÇÃO.  NEGATIVAÇÃO  DECORRENTE
DO INADIMPLEMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO. POSTE-
RIOR QUITAÇÃO DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA RESTRI-
ÇÃO MESMO APÓS O ADIMPLEMENTO. ILEGALIDADE. INTE-
LIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 548,  DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.  DANO MORAL IN RE IPSA.  INSCRIÇÕES  PREEXIS-
TENTES.  ALEGAÇÃO  QUE  NÃO  ENCONTRA  AMPARO  NO
ACERVO PROBATÓRIO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM IN-
DENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS PRECE-
DENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE  TJPB.  MANU-
TENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO APELO. 1.  In-
cumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor
no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do
integral e efetivo pagamento do débito (Súmula/STJ nº 548). 2. “A inde-
nização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do
juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalida-
de compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau
de  culpa.  Simultaneamente,  o  valor  não pode  ensejar  enriquecimento
sem causa, nem pode ser ínfimo, a ponto de não coibir a reincidência em
conduta negligente” (TJPB; AC 0009002-89.2008.815.0011; Quarta Câ-
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mara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  João  Alves  da  Silva;  DJPB
18/08/2015; Pág. 22). (TJPB; APL 0000743-61.2015.815.0981; Quarta
Câmara  Especializada  Cível;  Rel.  Des.  Marcos  William  de  Oliveira;
DJPB 21/10/2016; Pág. 14) Grifo nosso

REPETIÇÃO  DE  INDÉBITO  C/C  INDENIZAÇÃO  POR  DANOS
MORAIS. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDI-
TO. DÉBITO REFERENTE AO SUPOSTO INADIMPLEMENTO DE
CONTRATO DE FINANCIAMENTO.  IMPROCEDÊNCIA.  APELA-
ÇÃO  DO  AUTOR.  NEGATIVAÇÃO  DECORRENTE  DO INADIM-
PLEMENTO DE PARCELAS DO CONTRATO. POSTERIOR FOR-
MALIZAÇÃO  DE  ACORDO  EXTRAJUDICIAL.  QUITAÇÃO  DE-
MONSTRADA. MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO MESMO APÓS O
TOTAL  CUMPRIMENTO  DO  PACTO.  ILEGALIDADE.  INTELI-
GÊNCIA DA SÚMULA Nº 548, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUS-
TIÇA.  DEVER DE INDENIZAR.  ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
PROVAS  DOS  DANOS  MORAIS.  DANO  MORAL  IN  RE  IPSA.
QUANTUM  INDENIZATÓRIO.  FIXAÇÃO  EM  CONSONÂNCIA
COM OS PRECEDENTES DOS ÓRGÃOS FRACIONÁRIOS DESTE
TJPB.  PROVIMENTO  DO  APELO.  REFORMA  DA  SENTENÇA.
PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Incumbe ao credor a exclusão do
registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no
prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do
débito (súmula/stj nº 548). 2. “a indenização por dano moral deve ser
fixada mediante prudente arbítrio do juiz, de acordo com o princípio da
razoabilidade,  observados a finalidade compensatória,  a extensão do
dano experimentado, bem como o grau de culpa. Simultaneamente, o
valor não pode ensejar enriquecimento sem causa, nem pode ser ínfi-
mo, a ponto de não coibir a reincidência em conduta negligente” (tjpb;
AC 0009002-89.2008.815.0011; quarta câmara especializada cível; Rel.
Des.  João  alves  da  Silva;  djpb  18/08/2015;  pág.  22).  (TJPB;  APL
0002697-77.2010.815.0251;  Quarta Câmara Especializada Cível;  Rel.
Des. Ricardo Vital de Almeida; DJPB 08/07/2016; Pág. 21) Grifo nosso

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IN-
DENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER
E  ANTECIPAÇÃO  DE  TUTELA.  SENTENÇA.  PROCEDÊNCIA.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITOS. INDE-
VIDA  MANUTENÇÃO  DA  NEGATIVAÇÃO  APÓS  PAGAMENTO
DA DÍVIDA. Dano moral. caracterizado. dever de indenizar. responsa-
bilidade objetiva do banco. pleito de minoração do ¿quantum. indeniza-
tório. descabimento. recurso desprovido. A instituição financeira, rela-
tivamente aos serviços que presta, deve ser enquadra- da como fornece-
dora de serviços, sujeitando-se, portanto, aos consectários inerentes à
responsabilização independentemente de dolo ou culpa. Fornecedores
em geral respondem pela chamada teoria do risco profissional, segun-
do a qual no exercício das atividades empresariais, a disponibilização
de produtos ou serviços aos consumidores obriga a suportar os danos
causados como inerentes aos riscos de suas condutas,  independente-
mente da aferição do elemento subjetivo para a caracterização da res-
ponsabilidade civil. O abalo de crédito causado pela inscrição e manu-
tenção indevida do nome nos cadastros restritivos de crédito, por si só,
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gera e comprova o dano moral sofrido pela parte lesada. A manutenção
do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, mesmo após a
quitação da dívida, enseja a condenação do credor ao pagamento de in-
denização por danos morais. A indenização por dano moral deve ser fi-
xada mediante prudente arbítrio do juiz, dentro da razoabilidade, obser-
vados a capacidade patrimonial do ofensor, a extensão do dano experi-
mentado pelo autor. Ainda, tal importância não pode ensejar enriqueci-
mento ilícito para o demandante, mas também não pode ser ínfima, a
ponto  de  não  coibir  a  ré  de  reincidir  em  sua  conduta.  (TJPB;  APL
0016951-62.2011.815.0011; Segunda Câmara Especializada Cível; Rel.
Des. Abraham Lincoln da Cunha Ramos; DJPB 16/10/2014; Pág. 17)
Grifo nosso

Outrossim, no que se refere à aplicação do quantum indenizatório no valor de tam-
bém fora devidamente aplicado, conforme R$ 8.000,00 (oito mil reais), entendo que tal importân-
cia deve ser mantida, pois reflete, de maneira satisfatória, o dano moral sofrido pelo apelado. 

Vale ressaltar que, na verificação do montante reparatório, devem ser observadas as
circunstâncias de cada caso, entre elas a extensão  do dano, o comportamento dos envolvidos, as
condições econômicas e sociais das partes, bem como a repercussão do fato.

Vislumbro,  pois,  suficiente  a  indenização  no valor  determinado  na sentença,  que
deve servir para amenizar o sofrimento do promovente, tornando-se, inclusive, um fator de desestí-
mulo, a fim de que a empresa ofensora não volte a praticar novos atos de tal natureza.

No que se refere ao ressarcimento patrimonial, documentação de fl. 17, referente
ao pagamento da dívida que originou a negativação através de acordo para suprir a omissão e inér-
cia da instituição apelante, devendo ser mantida a indenização  no valor de R$ 2.215,14 (dois mil
duzentos e quinze reais e catorze centavos), em virtude da sua efetiva comprovação.

Dito isto, tenho que não merece prosperar a presente irresignação recursal.

Com essas considerações,  NEGO PROVIMENTO AO RECURSO APELATÓ-
RIO, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Presidiu a sessão o Excelentíssimo Desembargador Leandro dos Santos. Participaram
do julgamento, além do relator, o Exmo. Des. José Ricardo Porto, o Exmo. Des. Leandro dos Santos
e o Excelentíssimo Dr. Tércio Chaves de Moura (Juiz convocado em substituição a Exmª. Desª Ma-
ria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti).

 
Presente à sessão a representante do Ministério Público, Drª. Janete Maria Ismael da

Costa Macedo, Procuradora de Justiça.

Desembargador José Ricardo Porto
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AP  Nº. 0036374-81.2013.815.2001

Sala de Sessões da Primeira Câmara Cível “Desembargador Mário Moacyr Porto” do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, em João Pessoa, 08 de maio de 2018.

Des. José Ricardo Porto
RELATOR

J/06 – R J/16

Desembargador José Ricardo Porto
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